USNESENÍ
z I. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 13. prosince 2018
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
1/I./2018

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od ustavujícího zasedání zastupitelstva města
dne 1. listopadu 2018

2/I./2018

bere na vědomí
termíny konání RM a Plán práce RM na období listopad 2018 – prosinec 2019,
schvaluje
termíny konání ZM a Plán práce ZM na období listopad 2018 – prosinec 2019

3/I./2018

schvaluje
Program rozvoje města Kunovice pro období 2018 – 2022

4/I./2018

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 10. 2018

5/I./2018

schvaluje
schodkový rozpočet města Kunovice na rok 2019 takto: příjmy 103 911,90 tis. Kč,
výdaje 137 686,90 tis. Kč, financování 33 775,00 tis. Kč s tím, že odbor finanční
upraví schválený rozpočet o závazné vztahy s Krajským úřadem Zlínského kraje a se
státním rozpočtem na položce 4412 ve vztahu k položce 1211, závazným ukazatelem
rozpočtu na rok 2019 jsou na straně rozpočtových příjmů položky a na straně
rozpočtových výdajů paragrafy

6/I./2018

schvaluje
měsíční odměny poskytované neuvolněným členům ZM za výkon jejich funkcí
v souladu s § 72 zák. č. 99/2017 Sb. v platném znění a v souladu s NV č. 318/2017 Sb.
a ve výši souhrnu maximálně třech vykonávaných funkcí souběžně podle § 72 zákona
č. 99/2017 Sb. v částkách stanovených dle přílohy tohoto usnesení. Měsíční odměny
neuvolněným členům ZM náleží poprvé ode dne zvolení do vykonávaných funkcí.
stanovuje
paušální částku k žádosti o náhradu ušlého výdělku pro neuvolněné členy
zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru podle
§ 71 odst. 3 zákona č. 99/2017 Sb. v platném znění ve výši 150 Kč za hodinu a 1.500
Kč v souhrnu za kalendářní měsíc s platností ode dne zvolení do vykonávaných funkcí

7/I./2018

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 26.11.2018

8/I./2018

schvaluje
převod pozemku p. č. 2560 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví Hany
a Stanislava Hrabcových,
do vlastnictví města Kunovice za
sjednanou kupní cenu 1.290.000,- Kč + 50.000,- Kč provize realitní kanceláři

9/I./2018

svěřuje
místostarostce Mgr. Martině Kozelkové úkoly související s metodickým řízením
v oblasti kultury, školství, sportu, volného času a životního prostředí a místostarostce

Mgr. Martě Poláškové úkoly související s metodickým řízením oblasti cestovního
ruchu a přeshraniční spolupráce, dotací, spolupráce v rámci MAS Ostrožsko
a Horňácko, Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu a sdružení Baťův
kanál, o. p. s.
10/I./2018

pověřuje
starostu města Kunovice Ing. Pavla Vardana řízením Městské policie Kunovice
s účinností od 14. 12. 2018 podle ustanovení § 3, odst. 1 zákona 553/21991 Sb.,
o obecní policii ve znění pozdějších předpisů

11/I./2018

jmenuje
starostu města Kunovice Ing. Pavla Vardana určeným zastupitelem pro pořízení
územního plánu města a jeho změn v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.

12/I./2018

deleguje
starostu města Kunovice Ing. Pavla Vardana zástupcem města Kunovice na valné
hromady obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast,
schvaluje,
aby zástupcem města Kunovice v ostatních orgánech obchodních společností, kde má
město Kunovice majetkovou účast, byl starosta města Ing. Pavel Vardan,
schvaluje,
aby starosta Ing Pavel Vardan zastupoval město Kunovice v Mikroregionu Dolní
Poolšaví, d. s. o.,
schvaluje,
aby místostarostka Mgr. Marta Polášková zastupovala město Kunovice v MAS
Ostrožsko a Horňácko, spolek, Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty
na řece Moravě a Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu

13/I./2018

bere na vědomí
Zprávu o činnosti Mateřské školy Mládežnická za školní rok 2017/2018, Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620
a Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 ZŠ Kunovice, Červená
Cesta 853

14/I./2018

schvaluje
podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj – DT č. 6 –
Podpora obnovy sportovní infrastruktury případně obdobného dotačního titulu na
projekt s názvem „Sportoviště ZŠ U Pálenice“
schvaluje
zabezpečení vlastních finančních prostředků města Kunovice v případě schválení
dotace v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj – DT č. 6 – Podpora obnovy
sportovní infrastruktury, případně obdobného dotačního titulu na projekt
„Sportoviště ZŠ U Pálenice“ a souhlasí se zajištěním vlastních nutných finančních
prostředků na dofinancování projektu s názvem „Sportoviště ZŠ U Pálenice“ ve výši
minimálně 40% z celkových uznatelných oprávněných nákladů a neuznatelných
nákladů na výše uvedenou akci

15/I./2018

ruší
obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 1/2017 ze dne 14. 12. 2017 O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 1/2018 ze dne 13. 12. 2018 O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice
16/I./2018

bere na vědomí
informaci o možnosti převodu pozemků nacházejících se pod železniční vlečkou
v majetku firmy Aicraft Industries, a.s., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice
pověřuje
starostu města jednáním s Aicraft Industries, a.s ve věci převodu pozemků nebo jejich
částí pod stávající železniční vlečkou a o konkrétních podmínkách převodu do
majetku města Kunovice

17/I./2018

bere na vědomí
žádost společnosti PK OSSENDORF s.r.o., Projektová kancelář dopravních staveb,
Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČ: 25564901 o stanovisko k projektové dokumentaci
pro stavební řízení akce: „SILNICE I/55 KUNOVICE, PRŮTAH – DOPRAVNĚBEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ“, z data 09/2018
vydává
souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení akce: „SILNICE
I/55 KUNOVICE, PRŮTAH – DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ“, z data 09/2018
s následujícími připomínkami:
1) Je třeba dořešit majetkové poměry pod stavbami, zejména pod budoucími
stavbami, u kterých bude město po dokončení stavby správce (místní
komunikace, chodníky, VO, metropolitní síť a další
2) Je nutno aktualizovat smlouvu o investorství jednotlivých stavebních objektů
v návaznosti na původní dohody
3) U Metropolitní sítě je třeba zvážit, zda v rámci realizační PD nebudou řešeny
připojky jednotlivých RD zejména v průjezdním úseku na nám. Svobody a v ul.
Na Rynku
4) Projekt zeleně upravit s ohledem na požadavky OSMŽP. Je na zvážení, zda
travnaté plochy nenahradit travními koberci, z důvodu rychlého zapojení
výsadeb
5) Je třeba splnit podmínky stanoviska odboru správy majetku města a životního
prostředí při nakládání s odpady a při údržbě komunikací v průběhu stavby
6) V realizační PD je třeba u stavebního objektu veřejného osvětlení
a metropolitní sítě upravit rozsah stavebních objektů s ohledem na v současné
době dokončenou stavbu veřejného osvětlení a metropolitní sítě v části nám.
Svobody, vč. nového rozvaděče u pošty. Okruhy budou upřesněny v realizační
PD.
7) Je třeba doplnit osvětlení zastávek v souladu s ČSN 736425-1, čl. 5.6.3.
8) Všechna světelná signalizační zařízení budou propojena signalizačním kabelem,
a musí umožňovat dálkovou správu a dynamické ovládání. Před zpracováním
dalšího stupně projektové dokumentace budou ze strany města dopřesněny
požadavky na vybavení ovládacího zařízení světelného signalizační zařízení u
supermarketu Slovácko.
9) V rámci veřejného osvětlení je řešeno osvětlení ulice Na Drahách, souběžně
s podjezdem. Požadujeme doložit splnění intenzity osvětlení na souběžné
komunikace před prodejnou s průmyslovým zbožím Čajka (úsek mezi ul. Na
Drahácha a stáv. křižovatkou silnic I/50 a I/55). Osvětlení stezky pro pěší

a cyklisty směrem do Uherského Hradiště je třeba řešit s majitelem pozemku
(ŘSD ČR). Pokud je stavba cyklostezky v majetku města, je třeba tuto
skutečnost rovněž smluvně (mimo tuto akci) dořešit. Osvětlení stezky pro pěší
a cyklisty je třeba řešit samostatně, zvážit využití stožárů VO v ul. Na Drahách,
souběžně se stezkou. Město Kunovice má zpracován generel osvětlení se
zatříděním místních komunikací. Realizační PD řešící veřejné osvětlení musí
obsahovat posouzení navrhovaného osvětlení v souladu s požadavky generelu
veřejného osvětlení města Kunovice
10) Doporučujeme v realizační PD prověřit možnost zachování stávajících svítidel
v ul. Lidická, v úseku od ulice Úvoz směrem k ul. Mládežnická, dotčené stavbou
ukládá
odboru správy majetku města a životního prostředí dořešit majetkoprávní vztahy na
veřejném osvětlení nebo jiných zařízení provozovaných městem Kunovice nebo
zařízení v majetku města na pozemcích jiných vlastníků, zejména v ulici Obchodní
T:31.10.2019
Odp. Mgr. Helen Droppová
18/I./2018

bere na vědomí
žádost pana Ing. Jana Podškubky,

zastoupeného Ing. Jakubem Hubíkem,
o vyjádření města Kunovice k projektové
dokumentaci – OHLÁŠENÍ stavby: „Novostavba RD Podškubkovi na parcele č. 1140/1,
1140/3, 1141/3, 1141/4 a 1142 v k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště“ z data 04/2018 a
stanovisko odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
ukládá
odboru investic a územního plánování zajistit zpracování studie řešící dopravní
napojení rozvojové lokality pro Bydlení v ul. Osvobození, dle územního plánu města
označeno BI č. 40, která bude podkladem pro zpracování geometrického plánu,
dohody o přeparcelaci a případně pro změnu územního plánu města Kunovice
T: 30.06.2019
Odp.: Ing. Milan Valouch
19/I./2018

schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2018 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 115 607,95 tis. Kč, výdaje 137 731,62 tis. Kč, financování 22 123,67 tis.
Kč
zmocňuje
radu města Kunovice k přijetí 7. změny rozpočtu města Kunovice na rok 2018 –
rozpočtové opatření č. 7/2018

20/I./2018

schvaluje
Projektový záměr práce s ornamenty v Kunovicích a doporučuje realizaci projektu
„Kunovský ornament“ v roce 2019 v návaznosti na vyhlašované výzvy

......................................................
starosta města
Datum vyhotovení: 13.12.2018

...................................................
místostarostka města

